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Installatie Instructies 
Bad Met Whirlpool Systeem 
 
Lees de volgende instructies zorgvuldig door alvorens de installatie 
van het bad. 
 
Benodigd gereedschap (niet meegeleverd); 
 
Elektrische boor 
Verstelbare moersleutel 
Kruiskopschroevendraaier 
Waterpas 
Terminal schroevendraaier 
 
Voordat u begint moet u; 
 

• Verwijder de doorzichtige beschermfolie van het acryl en alle 
transportverpakkingen.  

• Controleer het bad en de bijbehorende leidingen op tekenen van beschadiging 
voordat u het bad installeert. 

• Til of verplaats het bad niet bij de plastic buizen. 

• Het wordt aanbevolen om het bad tijdens de installatie te bedekken met een laken 
of deken. 

• Als de installatie eenmaal is begonnen, kunnen er geen claims voor schade meer 
worden ingediend. 

 
Installatie; 
 
NB: Een vaste ingebouwde, aldus permanente badwand wordt niet aangeraden, 
aangezien de pomp en het systeem toegankelijk moeten zijn voor onderhoud. 
 
Procedure loodgieterswerk; 
 

1.Plaats het bad met schakelaar niet direct onder de douchekop. 

2.Manoeuvreer het bad in zijn definitieve positie. 

3.Stel het bad op de juiste hoogte in door de schroefdraad van de badpoten te 
verstellen, wanneer u dit doet om plaats te bieden aan het paneel of andere, moet de 
geschroefde stang binnen de holle voet naar beneden worden bijgesteld. 

4.Controleer of het te gebruiken badpaneel correct past en de pomp en het 
leidingwerk vrijlaat. 

5. Zet de badpoten vast door de borgmoer op elke verstelbare badpoot aan te 
draaien. 
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6. Controleer of het bad waterpas staat en het paneel past. 

7.De water- en afvoeraansluitingen kunnen nu worden gemaakt. 

8.Raadpleeg de punten 3, 4, 5 en 6 voor het testen en de eerste gebruiksprocedure. 

9. Bevestig het bad aan de muur met de bijgeleverde schroeven en L-vormige 
muurbeugels.  
 
Electrische installatie; 
NB: WIJ RADEN TEN STERKSTE AAN DAT ALLE ELEKTRISCHE 
INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD EN GETEST DOOR 
EEN GEKWALIFICEERDE ELEKTRICIEN 

1.Alle elektrische bedrading moet voldoen aan de voorschriften van de "Regulations 
for Electrical Installations", gepubliceerd door het Institute of Electrical Engineers. 

2.Vereiste voeding 230 V AC eenfase 13A. 

3. Het apparaat moet worden gevoed via een aardlekschakelaar (RCD) met een 
nominale lekstroom van maximaal 30 mA. De toevoerleiding moet worden gevoed via 
een geschikte dubbelpolige scheidingsschakelaar met een minimumafstand van 3 
mm tussen alle polen. De scheidingsschakelaar en de aardlekschakelaar moeten 
buiten de badruimte worden gemonteerd. Dit apparaat moet permanent op vaste 
bedrading worden aangesloten. 

4.Alle elektrisch geleidende delen van de installatie – de warme & koud 
waterleidingen, metalen steunframe, metalen baden enz, moeten aan de aardklem 
van het elektriciteitsnet worden verbonden met een geleider met een doorsnede van 
niet minder dan 6mm². 

5.De pomp is in de fabriek voorzien van een 4 meter lang dubbel en aardingssnoer 
voor aansluiting op het elektriciteitsnet (indien het voedingssnoer beschadigd is, dan 
moet worden vervangen door de fabrikant, zijn service agent of gelijkwaardig 
gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen). De kabel wordt op de motor 
aangesloten met een IP-wartel. De elektrische aansluiting op deze wartel moet buiten 
de badkamerruimte gebeuren. Indien de aansluiting binnen de badkamerruimte 
gebeurt, moet de aansluitinrichting minstens IP55 geclassificeerd zijn. 

6. Het is niet nodig om de deksel van het aansluitblok van de motor te verwijderen. 

7. De onder stroom werkende onderdelen, behalve onderdelen met een extra lage 
veiligheidsspanning van maximaal 12V, moeten ontoegankelijk zijn voor een persoon 
in het bad. 

8.Onderdelen die elektrische onderdelen bevatten, met uitzondering van 
afstandsbedieningen, moeten zo geplaatst of bevestigd zijn dat ze niet in het bad 
kunnen vallen. 

9. Zorg ervoor dat tijdens de bediening en het gebruik van het bad nooit andere 
apparaten worden gebruikt in of in de nabijheid zijn van het bad. 
 
In de vaste bedrading moeten uitschakelinrichtingen worden opgenomen in 
overeenstemming met de bedradingsvoorschriften 
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Bedradingschema 
 
                                                          D o u b l e   p o l e   I s o l a t o r -                                                                             
 
                         1 . 5 m m ² C a b l e  - 
 
                                                                                         
 
              
    Supply 

 
 
Dubbel pole Isolator > dubbelpolige scheidingsschakelaar  

1.5mm2 cable > 1,5mm2 kabel 

Supply > voeding  

Earth > aardedraad 

Neutral > nulraad 

Live > stroomdraad 

Control Box > besturingskast  

RCD unit 30m A > RCD unit 30m A  

 
 
Testen & eerste ingebruiksstelling 
Dit moet worden uitgevoerd voordat de badpanelen worden geinstalleerd. 
 
1.Schakel de stroomtoevoer uit. 

2.Zorg ervoor dat het bad vrij is van vuil, zorg ervoor dat de aanzuigfitting en de jets 
vrij zijn van vuil of resten. 

3.Zorg ervoor dat de heldere pneumatische slang (5mm) stevig is aangesloten op 
zowel de pomp als de onderkant van de schakelaar, vrij van obstructies. 

4.Controleer of de pomp- en afvoeraansluitingen goed vastzitten. 

5.Vul het bad met water tot minstens 25mm boven de whirlpool jets. 

6.Controleer de leidingen, pomp- en afvoeraansluitingen op lekkage. 

7.Schakel de elektrische voeding van het apparaat in, druk één keer op de aan/uit-
knop om het systeem in werking te stellen. 

8.Controleer de leidingen en de pomp op lekkage. Laat het systeem minimaal 10 
minuten draaien en controleer voortdurend op lekkage. 
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9. Terwijl het systeem in werking is, opent u de airjets(draai tegen de wijzers van de 
klok in) Controleer of alle jets werken. Als u de airjets uit zet (met de wijzers van de 
klok mee), moeten vrijwel alle luchtbellen uit de jets verdwijnen. 

10.Als het systeem lekvrij is en correct werkt, laat u het bad leeglopen en voltooit u 
de installatie. 
 
Installatie problemen trouble shooting  
 
Probleem   Check 
Het systeem werkt niet Controleer of de elektrische isolator en de 

aardlekschakelaar ingeschakeld zijn en 
zekeringen/stroomonderbrekers actief zijn. 

Controleer of de pneumatische luchtslang (5mm) is 
aangesloten tussen de pomp en de onderkant van de 
drukknop op de rand van het bad. 

Controleer of het aanzuigfilter op de badwand niet 
verstopt is. (Standaard systeem). 

Controleer of de filterbeker van de aanzuigafvoer niet 
verstopt is.(Vortex-systeem). 

Zorg ervoor dat het water de jets ten minste 25 mm 
bedekt. 

Schakel de elektrische voeding uit en controleer de 
elektrische aansluitingen. 

Water loopt weg           Stel de koperen moer en schroef af op de plug onder de 
vortex of indien nodig verwijder het volledig. 

Controleer onder het bad of het onderste D&O 
mechanisme niet belemmerd wordt door pijpwerk of iets 
anders. 

(Vortex-systeem).  
 
 
 
Het whirpool bad en het systeem is in onze fabriek volledig geïnspecteerd en 
uitvoerig getest. Indien het na installatie niet correct werkt of lekt, neem dan 
onmiddellijk contact op met de leverancier. Pogingen tot reparatie of wijziging van 
enig onderdeel van dit product kan schade veroorzaken en de garantie ongeldig 
maken. 
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